Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 26. juni 2022 kl. 10.00 ca. 15.00
Årslev Hallen, Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev
TEAMS MØDE
Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Nana Wirenfeldt Jensen (NAWJ), Alexander VellageThiesen (ALVT)
Mødet er grundet diverse omstændigheder lavet fra fysisk møde om til virtuelt møde.
Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Mødets dagsorden er godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
Sidste referat godkendt. Seneste referat var hhv. GF og det konstituerende møde umiddelbart
derefter.
3. Indkomne forslag (indkommet post) fra medlemmer
-

Spørgsmål fra Lene Toft om unge hvalpe på gåtur (24. maj)
Det indkomne spørgsmål er kommenteret og besvaret.
OLSO gennemgår kort baggrunden for henvendelsen: i forbindelse med ”ha’ det sjovt med din
Beagle” deltog hvalp(e) der kun var 10 uger gamle. Svar er sendt til Lene Toft og det vurderes
som tilstrækkeligt. Der gælder kun skærpede regler vedr. alder, når det omhandler udstilling.
-

Spørgsmål fra Lotte Bergh Jensen om ændret praksis i udstillingsudvalg om dommerpåsætning (mail fra 12. juni til alle)
Første spørgsmål:
OLSO gennemgår, i kraft af sin rolle som bestyrelsens repræsentant i udstillingsudvalget, tankegangen bag udvalgets dommerpåsætning i 2023. Desuden henvises til seneste referat fra udstillingsudvalgets møde.
Udstillingsudvalget forsøger med ny praksis ift VSS, hvor fokuspunktet er, hvilke dommere, der
kan tiltrække udstillere og ikke nødvendigvis kravet om ny dommer som sådan, det primære.
Andre kriterier og vægtning i forhold til normal praksis blev gennemført i et enigt udstillingsudvalg – i princippet har udstillingsudvalget grundlag for sådanne valg, men bestyrelsens repræsentant kan, jvf forretningsordenen, vælge at lade udvalgets beslutninger prøve i bestyrelsen.
Det har bestyrelsens repræsentant valgt ikke at gøre. Ifølge klubbens vedtægterne er der intet,
der dikterer en regel om ny dommer på VSS-udstillingen. Det er en anbefaling i forretningsordenen, men ikke et krav.
I løbet af året er der allerede nye dommere på listen, bl.a. januarudstilingen og juleudstillingen.
Ifm Beagle Klubbens udstilling i forlængelse af EDS maj 2023 har Udstillingsudvalget forsøgt sig

med en amerikansk (ny) dommer med et godt ry i den europæiske udstillingsverden. Med den
hensigt at tiltrække de forhåbentlig mange beagle-udstillere, som kommer til EDS 2023.
Ombytningen af ny dommer til EDS i stedet for VSS gav heller ikke bestyrelsens repræsentant
anledning til at prøve udvalgets beslutning i bestyrelsen.
Bestyrelsen har endvidere vurderet henvendelsen i henhold til forretningsordenen og vurderet,
at der er ageret indenfor denne. Bestyrelsen anerkender og hilser udstillingsudvalgets mod på
at prøve noget nyt velkommen.
Andet spørgsmål: (se desuden udstillingsudvalgets referat fra sidst)
Hensigtserklæring om at kunne benytte danske dommere i klubben – stoppes ofte pga. klubbens interne regler i forhold til DKKs regler.
DKKs regler siger 1,5-2 år imellem, at den samme dommer dømmer, mens Beagle Klubben har
en 3 års regel. Dette kan potentielt spænde ben for brugen af specialklubbens ”egne” uddannede dommere, da DKK har andre retningslinjer. I yderste konsekvens kan klubben risikere, at
det bliver umuligt at benytte vores ”egne” danske dommere.
På baggrund af dialogen i bestyrelsen om dette emne tager bestyrelsens repræsentant en dialog med udvalget om problemstillingen, idet vi anerkender udvalgets kompetence til at afprøve
nye prioriteringer ifm dommerpåsætning.
På baggrund af henvendelsen fra Lotte B. Jensen har bestyrelse og udvalg besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at revidere forretningsordenen for udvalget.
- ”afskedsmail” fra medlem om ikke længere at modtage mails via maillisten fra os ALVT tjekker op på, at den rigtige mail modtager mails fra maillisten fremadrettet.
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
OLSO:
- Udstillingsudvalget har sendt en anmodning til økonomisk støtte fra VSS-fonden. Udvalget ønsker at festliggøre VSS. Bestyrelsen har givet grønt lys til dette, så udvalget kan nå at anskaffe
dette inden dette års VSS. Udvalget skal komme med deres ønsker osv. i forbindelse med hvad
der er brug for.
- Rikke Vinther Svendsen har fået grønt lys til sporprøve i september.
5. Registrering af gentest i DKK – svar fra DKK om OK til kindskrab, hvis retningslinjer følges
ASGR har undersøgt mulighederne for at få registreret kind-swap prøver på hundeweb og ønsker dette gennemgået/debatteret ved næste opdrætterseminar:
DKK har vendt tilbage med følgende muligheder ved registrering af tests:
1. Frivillig registrering – DKK registrerer bare resultaterne, så de er samlet i hundeweb, opdrætter bestemmer selv, hvordan de bruges
2. Avlsanbefaling – resultatet er en del af racens avlsanbefaling og dermed forudsætning for at få basis
plus stambog
3. Avlskrav – resultaterne er en del af racens avlskrav – det vil sige at DKK ikke stambogsfører hvalpe
medmindre forældredyrene har et nærmere aftalt resultat

Resultater kan kun komme på hundeweb, såfremt mundskrabet er taget ved dyrlæge og id af
hunden verificeret.
ASGR mener desuden, at der skal være en tro- og loveerklæring vedrørende gentest, da der er
mange, der glemmer at indsende resultater ved oprettelse af hvalpekuld på listen. Altså et felt,
der skal afkrydses ved oprettelse af hvalpekuld på hvalpelisten.
Bestyrelsen enige om, at dette skal tages op på førstkommende opdrætterseminar.
6. Status på klubbens økonomi (LOHA)
- status dags dato så tæt på mødedato som muligt
OLSO gennemgår:
- Realistisk at der kommer en del opdrætterindmeldte medlemmer i år, når der ses på antallet
af kuld - glædeligt.
- Prisen på papir er desværre steget 3 gange inden for et halvt år pga. omkostningsstigninger.
Det forventes derfor, at der kommer en mindre overskridelse af magasinbudgettet grundet
dette.
- GF: afviger fra budgettet, idet der jf. sidste års revisionspåtegnelse nu konteres på hver post
i stedet for overordnet.
- Udstilling: Status bærer præg af 2 aflyste januar-udstillinger. Vi er optimistiske ift det endelige resultat.
- Hvalpeanvisning/genplacering: ca. halvvejs i forhold til budgettet.
Konstaterer, at klubben har en fornuftig økonomi og drift. Overordnet endnu ingen anledninger til
bekymringer, men selvfølgelig følges markedets prisstigninger nøje, selvom der eksisterer en vis
økonomisk robusthed i klubbens økonomi.
7. Medier: (ALVT)
- status for opdatering/revision. Hvem bidrager med hvad? Brug for input/hjælp mm
pt ser man den gamle hjemmeside på ny platform, når man besøger hjemmesiden. Betaling kører 100% gennem den nye platform. Hitlister osv. linker til den gamle platform.
ALVT informerer om, at det er muligt at linke med DKKs platform. Det betyder, at medlemsdelen
kan ligges over i DKK regi (koster intet, men kræver lidt mandetimer). Det vil give lidt ændringer
i login, men data trækkes direkte fra hundeweb. Vil på sigt spare en del ekstra arbejde fra frivillige i klubben.
Vil sikre samspillet mellem indbetalinger og registrering af dette. For medlemmer og Klubben vil
der ikke være de større ændringer – det vil være mere eller mindre som i dag.
Værdikuponer:
På NemTilmeld, som anvendes som betalings- og tilmeldingsportal til aktiviteter, er der mulighed
for at benytte ’rabatkoder’, når disse forlods er indtastet i systemet (manuelt). Aktivitetsbetaling
er via NemTilmeld, medlemsbetaling vil være via DKK (når dette indføres).
Bestyrelsen er enige om, at værdikuponenerne skal være nemme at bruge for medlemmerne – i
mange sammenhænge.
På dette års Cert/VSS-udstilling på VSS, vil der blive uddelt værdikuponer med rabatkode, der
kan benyttes til tilmeldinger fremadrettet via NemTilmeld.

OLSO indskyder: på VSS vil der være flere muligheder for at bruge nogle af de gamle værdikuponer (det kræver selvfølgelig, at man deltager på VSS �)
ALVT vil komme med en oversigt over hvordan værdikuponer kan bruges via NemTilmeld.
8. Nyt om spor-aktiviteten (METN)
- METN varetager/koordinerer nu al aktivitet, der måtte opstå i samarbejde med Jørgen
Lawaetz og Karin Jallov.
Rikke Vinther Svendsen har fået grønt lys til sporprøve i september.
Schweissprøven på VSS:
Begge dommere har desværre været nødsaget til at melde afbud som dommere… Der ledes
med lys og lygte efter andre dommere. Vi håber, at prøven kan gennemføres.
9. VSS (OLSO)
- VSS 2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA) – aftale med arrangørgruppe
Status:
- 23 camp-enheder + hytter
- Udstilling: lørdag = 91, søndag = 109 tilmeldte
- 44 tilmeldte til uddelingen/fejringen af årets hunde.
LOHA: rejser sin bekymring/problematikken om indlogering og udstilling samme dag. Det giver
lidt udfordringer, at udstillingen starter samtidig med, at man kan komme med sin campingvogn.
Flere vælger derfor at booke ekstra overnatning og allerede komme fredag (såfremt de har mulighed for det).
- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO) – aftalt med Region Sydjylland
- Haderslev – arbejdsgruppe er i fuld gang med VSS’23.
- VSS 2024 – Bornholm?? (OLSO m.fl.)
- HVIS vi skal til Bornholm, vil Hasle camping gerne have os – men i uge 28.
- Beslutning skal snarest tages ift udstillingsudvalgets dommerpåsætning for 2024
- VSS 2025 – Midt/vest (Skjern??)
- VSS 2026 – Nordsjælland??
- VSS 2027 – Fyn??
10. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)
- Opdrætterseminar 1. oktober på Fjelsted Skov Kro i Ejby
Emner:
- Allergi
- Lidt med hvalpeliste – gennemgang af hvalpeliste regler? Skal der en revision til?
- Opfølgning på ”Info om falsk Genomia-test”?
- Vedrørende Opdrætterlisten/Vejviseren – mail fra Anna d. 24. maj – vedr. løbende optagelse på opdrættervejviseren.
Ønske om at gøre muligheden for optagelse på opdrættervejviseren nemmere – dvs. i stedet for

årlig optagelse (1. januar), ønskes i stedet rullende medlemskab/optagelse, ligesom det er muligt ifm almen medlemsstatus. Nemt for alle partner, hvis det kan gøres online og rullende årsmedlemsskab. ALVT vil undersøge mulighederne for dette.
11. Aktiv medlemspleje (Hele bestyrelsen)
DKKs inspirationsdage i oktober – ASGR: vil der være noget, der ligger op til, at hele bestyrelsen (og måske udvalg) kan få noget spændende ud af det, som på sigt kan gavne klubben?
ALVT: Hvordan kan vi få flere aktiviteter i gang?
Rent ledelsesmæssigt - er der noget vi som klub kan gøre, for at opnå viden/læring om hvordan
medlemmer bibeholdes? NAWJ: måske skal vi finde inspiration udenfor hundeverdenen. Der er
mange foreninger på tværs af mange hobbyer, der i disse år oplever store udfordringer med faldende medlemstal og manglende frivillige kræfter.
Hele Bestyrelsen har til opgave at undersøge, om der findes relevant undervisning/seminarer til
at give klubben inspiration.
12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
- Orientering om konstituerende møde 4. juni 2022 – referat kan læses på hjemmesiden
OLSO gennemgik kort referatet fra seneste udstillingsudvalgsmøde.
- Opfordring fra udvalget om at igangsætte revision af gældende forretningsorden og retningslinjer for udvælgelse af dommere pba debatindlæg fra Lotte Bergh Jensen.
Se desuden pkt. 3.
Bestyrelsen er med dateringen af forretningsordenen in mente, enige om, at der bør laves en
revision på denne. En evt. arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra både udstillingsudvalget
og bestyrelsen ønskes at gennemgå forretningsordenen med effekt fra januar 2023.
Bestyrelsen udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til dette.
13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
- Inspirationsdage i oktober
Behandlet under medlemspleje – afventer stadig endelig dagsorden af inspirationsdagene. De
ligger desværre oveni Beagle Klub udstilling.
14. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev
15. Næste bestyrelsesmøder:
Næste møde:
lørdag 17. september fysisk møde på Thurø
Møde 2:
Lørdag 3. december – via TEAMS

16. Eventuelt
- Evaluering af GF 13.maj
OLSO: For nogle af bestyrelsesmedlemmerne er det langt at køre for meget kort tid. Omvendt er
det godt, at alle er fysisk til stede. Det er endvidere omkostningstungt.
ASGR: måske man skulle overveje at ligge GF i forbindelse med en BeK udstilling i 2023 - måske i forbindelse med BeKs udstilling i forbindelse med WDS 2023.
17. Evaluering af mødet
Mødet skulle have været et fysisk møde, men blev i stedet et virtuelt teams-møde, som stadig
fungerer rigtigt godt.
Frekvensen af fysiske møder bør/kunne nedbringes til 1 møde halvårligt.

Venlig hilsen
Ole Sørensen

